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VISION-LITE, VIEW CLEAR II

OPIS
Szkło VISION-LITE oraz VIEW CLEAR II 
ogranicza zjawisko odbijania światła. 
Dzięki powlekaniu powierzchni szkła 
bazowego DIAMANT tlenkami metali 
metodą katodowego napylania uzyskuje 
się produkt pozbawiony, zasłaniających 
widok, refleksów.

ZASTOSOWANIE
Szkło VISION-LITE nadaje się zwłaszcza 
do takich zastosowań, w których odbicia 
na zwykłym szkle zakłócają dobrą wi-
doczność:
• witryny sklepowe, przeszklone ścia-

ny w hotelach i restauracjach, wie-
rze kontrolne na lotniskach, portach 
dworcach,

• tablice sygnalizacyjne, reklamowe i in- 
formacyjne na dworcach i lotniskach

Szłko VIEW CLEAR II stosowane jest we 
wnętrzach budynków:
• gabloty sklepowe, sale wystawienni-

cze, witryny muzealne
• studia telewizyjne i nagraniowe, kabi-

ny tłumaczy

SZKŁO BUDOWA ODBICIE ŚWIATŁA LR [%] DŁUGOŚĆ [mm] SZEROKOŚĆ [mm]

VISION-LITE 44.2; 66.2; 88.2 1 6000 3210

VISION-LITE II 3, 4, 6mm <1 4800 2400

VISION-LITE PLANITHERM np. 44.2; 66.2; 88.2 3 4200 2600

ASORTYMENT
VISION-LITE produkowane jest jako 
bezpieczne szkło laminowane STADIP 
PROTECT z dwóch tafli szkła DIAMANT. 
Możliwe jest zastosowanie forma-
tek szklanych w szybach zespolonych 
co zwiększa izolacyjność termiczną 
przeszklenia. Również laminowanie 
z innymi szkłami powłokowymi (np.  
PLANITHERM) pozwala na tworzenie 
szyb dwufunkcyjnych: minimalna ilość 
refleksów (ok 3% odbicia) wraz z kom-
fortem termicznym (U=1,1kW/m2) 
Dostępne grubości szkieł to : 44.2; 66.2; 
88.2 oraz na indywidualne zapytanie 
1010.2mm
Hartowalnym odpowiednikiem szkła  
VISION-LITE jest VIEW CLEAR II - mono-
lityczne szkło, które poddane jest obrób-
ce termicznej. Dedykowane do  gablot  
i witryn występuje w trzech grubościach 
- 3mm, 4mm oraz 6mm

ZALETY
• optymalna widoczność, bardzo niskie 

odbicie resztkowe (1% refleksów). 
Obserwatorowi nie przeszkadzają ani 
refleksy, ani odbijające się elementy 
otoczenia

• wierne oddanie kolorów i kontrastu 
dzięki zastosowaniu szkła DIAMANT

• duże wymiary – dla dużych witryn 
sklepowych/muzealnych

• bezpieczeństwo - dla lepszej ochrony, 
szkło występuje w wersji laminowanej 
oraz hartowanej

• możliwość laminowania z format-
kami szklanymi o funkcji zwiększo-
nej izolacyjności termicznej (np.  
PLANITHERM).


